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ഒരു ത്രീകോണത്തിൽന്റ വീസ്കിഴ്റും ... ൭4 

ഒരു സര്ക്കളീനെറ വീസ്കീണ്ണം ളി 

ഒരു മുറിയുടെ നാലു ചുവരുകളുടെ 
 ചുററളവയ 40 ടട 

വിസ്തീണ്ണം 

1 ആര് മ മീറ 

1 ലിററര് ശുദ്ധജലം - പാടടകീഗ്രാം, 

ലിസ്റ്റ് ൧. -യീല് കൊഴടുത്തിരിക്കുന്നവയ്യച്്' യോജീച്ചതു” ലീസ്റ്റ് 

2 _യില് നീന്നു” തീരഞ്ഞെഴുത്ത്” നേരെ എഴുതുക: 

൧. 

13 

ഒരു സെമീസര്ക്കിളീനെറ 

വിസ്തീണ്ണം 

ഒരു ട്രയാംഗിളിനെറ റു : 

ആംഗീളുകളുടെ തുക ) 

| 1] മേല്ക്കോണ് അളക്കുന്നു റ 

ങ്ങ 

06 ്ൂ ചെയിന് ! 

1 ഹെക്ലാര് മൂ ന് 
മു 

മക്രൈനോമീററര് 14 ക 

ഒരു സര്ക്കിളീനന്െറ 
റേഡീയസ" ) 6 മു: 

28% 6 180൦ ൭. & 

ഒരു ക്ാസ്റ്റീല് 24 ആണകട്ടികളും 10 പെണ്കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്ന. 
വര്ഷാവസനേപരീക്ഷയില് 662% ആണ്കുട്ടികളും 75% പെണ് 
കുട്ടികളും ജയിച്ചു. ആക്രാസ്സ്റില് ആകെ തോററവരുടെ എണ്ണും ഏത്ര? 

| ൮. ച് 

ഒരു ധനീകന് ന സ്വത്തില് 6004 പുത്രനും 90% ഭാരൃഷ്യച്ും 
80% ഒരു അനാഥമന്ദിരത്തിനും ബാക്കി 6000 യരരൂപ അയാളുടെ 
2 വേലക്കാര്ക്കുമായീ കൊളുത്തു, അയാളുടെ ആകെ സ്വത്തു 
എന്തായിരുന്നു? ടി ക്്ഠ 4 

2, നം ലവ, 



11 ആകൈ 19000 രൂപാ കടമുള്ള ഒരു നീസ്വന്െറ ആസ്തി 5000 രുപ 

യാണു. അയാഠക്കു”" കൊടുക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന വീതാംശമെന്തു3 
1200 രൂപാ കീട്ടുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തമണ്ണുനു” എത്ര രൂപാ നഷ്ടപ്പെടും? 4 റ് 

8 ഒരാഠം 0000 രൂപാ ഒരു ബാങ്കില് നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു കൊല്ലം തീക 

ഞ്ഞപ്പ്യോഠം റും രൂപാ കീട്ടീ. ബാങ്കീല്യീന്നും കൊടുത്ത പലിശ 
ന൩ീര൭ ക്രിം, തി ടു 

് വെള്ളം നീറയ്കചവാനുള്ള ഒരു ടാങ്കിന്െറ അടിവശത്തെ വിസ്തീ്ലും 
1200 ച. മീററര് ആണു”. അതിന്െറ ഉയരം 39 മീററര് സാല് 
അതില് എം *ലിററര് വെള്ളം കൊള്ളും റൂത 

01൮. 

വെളിയില് 80 മീററര് നീളം, 10 മീററര് വിതി, € മീ. ഉയരമുള്ള 

ഒരു ഹാളിനെറ ഭിത്തീഷ്ലക്് 90 സെ. മീ. കനമുന്ടതെങ്കില് ഘയമീററ 

റീനു” 100 രൂപാ നിരക്കില് ഭിത്തി കെട്ടുവാന൯ു എന്തു ചെലവാകും? 5 

[2 | ] 9000 രൂപയ്യച' ഒരു മോട്ടര്കാര് വീററാല് 10% നഷ്ടം ഉണ്ടാകും, 

10% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കില് എന്തു വിലയ്യ വില്ലണം? | റ റു: 

1, 1 ഒരു വ്യാപാരത്തില് ൧. 2600 രൂപയും 13 3800 രൂപയും മുടക്കുന്നു. 
ആ വ്യാപാരത്തില്സയിന്നും ഒരു വരഷത്തില് 800 രൂപാ ലാഭം 
കിട്ടിയാല് ഓരോരുത്തക്കും കീട്ടന്ന ലാഭമെത്തു”? 

(1112 .12സെ, മീ, വ്യാസാദ്ധമായീ വരയ്മചുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിനെറ ഡ്റ് ട്ര ലല് 

സ്്ധിയയടെ ഡീളമെശ്തു * പ്വത്തത്തിനെറ ക്ഷേത്രഫലമെത്തുഃ?ഃ എ 

2 ട്രയാംഗിഠംരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വയലിനെറ ഒരുവശം 18 ചെയീി 

നാണു”, ഏതിര്മൂലയില്നിന്നു” ആ വശത്തേയ്കടുള്ള ആഠാട്ടീട്യഡ” 

8 ചെയിനാണെങ്കില് വയലിനെറ വിസ്തീഴ്ണും എന്തു! മു 

1 % ദിവസം 8 മണിക്കൂര് ചീതം ജോലിചെയ്ത്” 18 ദീവസം കൊണ്ടു” 

തീക്കന്ന ജോലി, ദിവസം 10 മണിക്കൂര് അതേ ക്രമത്തീനു” ജോലീ 

ചെയ്താല് ഏതു ദിവസംകൊണ്ടു” തീര്ക്കാം? റു 

ള്ള 1 മീററര് നളം, [0 മീററര് വീതി, 1൮ മീററര് പൊക്കമുള്ള ഒരു മുറി 

ഡയുടെ നാലു ചു വരുകളുടെയുംകൂട യുള്ള വിസ്തരീണ്ണം എസ്ഗു? മു 

9... മീററര് ദ്ത്മാ റൂ മീററര് വീതിയുള്ള ഒരു വയലിനു ചുറവം പുറ 

ത്തായി 9 മീററര് വീതിയില് ഒരു പാരുയുണ്ട്, പാതയുടെ വീസ്തീണ്ണം 

എന്തു? (2-5-00റുട 20) 8 

ട് ഒരു ഗോപ്യരത്തീരന്റ അഗ്രം 30 മേല്ക്കോണിീല് കാണുന്നു, അതി 

ന്െറ ചുവട്ടിലേഡ്യക്” അയാം 600 മീററര് ധടന്നപ്പോറം 905 മേല് 

ക്കോണില് അതു” വീണ്ടും കാണുന്നു. ഗോപുരത്തീനന്െറ ഉയരമമന്ത്? 2 


